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Wat worden we toch op de proef gesteld.  Zucht jij ook wel eens? Dan is 
dat volkomen normaal.  Ons aanpassingsvermogen wordt dezer dagen 
danig getest.  Normaal bestel ik hier jaarlijks een pakket flexibiliteit voor 
elk personeelslid van de school.  Wie voor een uitdaging of een 
onverwacht gegeven staat, kan dan putten uit zijn of haar pakket.  
Flexibel zijn, is immers een competentie die een prominente plaats 
inneemt in de functiebeschrijving van elke leerkracht.  Dit heeft zijn 
reden in het onverwachte dat in een basisschool altijd om het hoekje 
schuilt.  Kinderen verrassen en kunnen bijzonder onvoorspelbaar uit de 
hoek komen.  De voorbije twee jaar heb ik de dosis flexibiliteit 
noodgedwongen moeten verhogen.  Aanpassingsvermogen is weliswaar 
inherent aan de persoonlijkheid waarmee je in het leven staat, maar 
ondanks dat kan je wel leren om er beter mee om te gaan.   Net zoals 
passie komt het bij sommigen echter meer van nature.    
De media heeft het dagelijks over de enorme prijsstijgingen van energie.  
Zouden ze daarmee alleen maar de fundamentele natuurkundige 
grootheid bedoelen?   Gaat het hier enkel over een meetbare 
eigenschap van een natuurkundig verschijnsel?  Of staat er af en toe 
iemand stil bij hoeveel menselijke energie we zelf moeten produceren 
om met die wekelijks wisselende maatregelen mee te zijn?   De 
verwachting van de gemeenschap om ons flexibel te blijven inzetten, is, 
net zoals de energieprijzen, bijzonder hard gestegen.  Ondertussen 
blijven we, met respect voor de gewijzigde situatie, buitengewoon snel 
schakelen.    Ik ben dankbaar dat we met zijn allen binnen onze Buntse 
gemeenschap respectvol door de voorbije maanden zijn geraakt.  
Gelukkig blijft eenieder de focus leggen op de ondersteuning van het 
kind.  Dat is de kracht!  Enkel daardoor blijven we in balans.  Enkel 
daardoor blijf je helder denken.  Ik bestel vandaag alvast nog een extra 
pakketje souplesse, wat lenigheid en inschikkelijkheid om de machine 
vlot en met vertrouwen te kunnen onderhouden.  Zo blijven we op 
warme wijze functioneren voor en met elkaar.  Als de motor zachtjes 
loopt, kunnen we immers met vertrouwen de goesting van elk kind 
stimuleren. Laten we in februari samen richting geven aan de aanleg  
van ieder kind !   
 

Jan De Belder 
Directeur 



De komende vakantiedata, pedagogische studiedagen,  
                                                                   openluchtklassen en feesten: 

1. Krokusvakantie: maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022 
2. Vrije dagen van het tweede trimester:  

- Vrijdag 11 maart 2022  (pedagogische studiedag) 
- Maandag 14 maart 2022  (facultatieve verlofdag)  

3. Paasvakantie: maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 
4. Vrije dagen van het derde trimester:  

- Woensdag 25 mei 2022 (Pedagogische studiedag 
Scholengemeenschap NoordrAnt = vrije dag leerlingen) 

- Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag) 
- Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)  
- Maandag 27 juni 2022 (Facultatieve verlofdag) 

5. De zomervakantie begint om 12uur op donderdag 30 juni 2022. 
Activiteiten en feesten: 

 Carnaval op school: woensdag 23 februari 2022 

 Sponsorloop: donderdag 31 maart 2022  

 Fotograaf op school: Klasfoto’s = vrijdag 13 mei 2022 

 Regenboogfeest: enkel een avondactiviteit op vrijdag 6 mei 2022 

 Musical: weekend van 25 en 26 juni 2022  
Openluchtklassen:  

 Bosklassen 3de  en 4de lj.: van 16 mei tot en met 20 mei 2022 

 Zeeklassen 5de leerjaren: van 25 tot en met 29 april 2022 

 
 

Wat als de weide opnieuw mooi wit kleurt in februari? 
Dan mag je weer een slee mee naar school nemen. Maar ze 
naamtekenen met een dikke stift is steeds een voorwaarde!   
Wanten of handschoenen zijn dan zeker ook geen luxe!  

 
                     
                     Op woensdag 23 februari vieren we overal....  
                                                                          een beetje veel Carnaval! 
 

Pedagogische tip! 
Kijk mee naar wat jouw kind kiest als onlinespel.  

 Als je niet wil dat het zich steeds op vechten focust, help haar/hem dan 
kiezen voor een spel dat opbouwend is.   

Kinderen verschuilen zich te makkelijk achter ‘het was maar om te spelen’. 
Er zijn spelletjes genoeg die zich richten op bouwen, uitvinden, creëren, 

bedenken, oplossen, behendigheid, sporten, sturen, ... . 
Het is een kwestie van bewust begeleiden en voorleven!  

Wat je zaait, zal je oogsten. 



Er komen spannende tijden aan voor onze 6de klassers:   Wat nu? 

Binnenkort zullen de leerlingen van het zesde leerjaar een secundaire school 
moeten kiezen.   Wij ondersteunen ze met de lessen ‘op stap naar het secundair’, 
schoolbezoeken, info over opendeurdagen, infodagen, infosessie door een 
medewerker van het CLB, ouderavond voor de ouders en daarna ook een infosessie 
voor de leerlingen van het 6de leerjaar tijdens de lesuren in de klas.  Noteer de 
datum alvast!  Deze infoavond voor ouders organiseren we met de CLB 
medewerkers op 22 februari.  We wachten af of we dit fysiek of digitaal mogen 
organiseren.  
Basisschool de Bunt heeft zelf geen secundaire school en is dus een autonome 
basisschool. We werken echter nauw samen met de 6 secundaire scholen van 
KOBA NoordkAnt vzw.    In mijn tweede functie als Algemeen Directeur van KOBA 
(Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) wil ik graag één van onze secundaire 
scholen in het licht zetten.   Moretus is de Ekerse secundaire school die deel 
uitmaakt van de vzw KOBA Noordkant Ekeren-Merksem.   De Ekerse scholen 
hebben opnieuw nauw samengewerkt om de doorstroming naar de middenschool 
van Moretus vlot te kunnen verzekeren.   We vragen jaarlijks outputgegevens op 
van alle omliggende scholen en merken dat onze leerlingen bijzonder goede 
resultaten halen in secundaire scholen.  Daar zijn we ook buitengewoon fier op.   
Willen jullie Moretus leren kennen?  Ik wil jullie hierbij met vertrouwen uitnodigen 
op de info- en opendeurdag van Moretus op zondag 13 maart 2022 van 11uur tot 
15uur.  Je krijgt er uitleg over de visie, het studieaanbod, de werking en de 
vernieuwing van het secundair onderwijs.  Jullie kunnen ook kennismaken met de 
school, de activiteiten, diverse vakken en richtingen via: www.moretus-ekeren.be  
www.facebook.com/moretusekeren  

 OPENDEUR ZONDAG 13 MAART 11uur > 15uur Campus Middenschool,  
                                                                                 Oorderseweg 8, Ekeren 

 OPENDEUR BOVENBOUW:  WOENSDAG 11 MEI 14u > 18u Campus 
Bovenbouw, Kloosterstraat 82, Ekeren 

Wij herinneren jullie graag aan de belangrijke data om je zoon/dochter aan te 
melden voor alle inschrijvingen 1ste jaar 2022-2023 via 
http://meldjeaan.antwerpen.be   
Ter info: alle leerlingen die voor het schooljaar 2021-2022 kozen voor Moretus, 
kregen een plaats op Moretus. 
Moretus heeft een aanbod dat je in geen andere omliggende secundaire school 
kan terugvinden.  
CLIL: Content and Language Integrated Learning: Moretus is hierin uniek in de 
regio.  Je kan al van in het eerste jaar aardrijkskunde in het Engels volgen, óók 
leerlingen die voor Latijn en/of STEM kiezen.  Elk jaar komen er bepaalde 
zaakvakken bij die je in het Engels kan volgen.      Aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst of wetenschappen. 
 

STEM: Science–Technology–Engineering–Mathematics: een unieke geïntegreerde  
aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, informatica en wiskunde. 
 

LEERLABO: Remediëren, verdiepen en verbreden.  Elke leerling oefent op eigen 
niveau en tempo. 
      Bekijk het hele studieaanbod op www.moretus-ekeren.be/studieaanbod    

http://www.moretus-ekeren.be/
http://www.facebook.com/moretusekeren
http://meldjeaan.antwerpen.be/
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/clil
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/stem
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod
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1 D Instapmoment 2 ½ jarige kleuters KTM.              CLB-overleg. 
Zwembeurt paarse kleuters van juf Lore en 3de leerjaar.              
Lunchvergadering kleuterschool.    

2 W Vandaag is het ‘2’ dag want de datum is 02/02/2022!  
Extra sport 1ste, 3de en 6de leerjaar.  

3 D Overleg met secundair: Terugkoppeling resultaten leerlingen Moretus.          

4 V Vergadering Scholengemeenschap NoordrAnt.   

5/6 Z/Z                                                  

7 M Zwemmen 4de lj..                              Personeelsvergadering lagere school. 
Fietsparcours 5de lj op Atheneum Ekeren. 

8 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Tinne VL en 2de leerjaar.      

9 W Extra sport 2de, 4de en 5de leerjaar.      

10 D Einde aanmeldingsprocedure voorrangsperiode inschrijving van broers 
en zussen (tot 17uur).                Pedagogische personeelsvergadering Ks  

11 V 6de leerjaar op bezoek in PITO Stabroek. 

12/13 Z/Z  

14 M Verwendag van je geliefde!    Deze week zijn er oudercontacten voor 
de doorschuivers van de instapklas.        

15 D MDO(Multi Disciplinair Overleg) 6de lj.                        Oudercomité 20uur.   
Lunchvergadering kleuterschool.                     
Zwembeurt paarse kleuters van juf Lore en 1ste leerjaar.   

16 W   Extra sport 1ste, 3de en 6de lj..    Veiligheidsraad.  
                                                                 12.30uur Werkgroep ‘gezondheid’. 

17 D Dikke-truien-dag.        Lunchverg. lagere school.         Plaatselijk Comité.  

18 V              Creatieve namiddag in de eigen leeftijdsgroep.    

19/20 Z/Z  

21 M Zwemmen 4de lj..     Medisch centrum L1I  
Infosessie voor de leerlingen van het 6de lj. in de klas: toelichting over de 
mogelijkheden in het secundair door het CLB.                                          

22 D Lunchvergadering kleuterschool.                
Zwembeurt paarse kleuters van juf Tinne VL en 3de lj..              
20uur: infoavond, toelichting door CLB medewerkers, over de 
mogelijkheden in het secundair onderwijs.  Iedereen mag deelnemen.   
We verwachten zeker dat onze ouders van het 6de leerjaar deelnemen. 

23 W CARNAVAL !                          Extra sport 2de en 4de lj.        

24 D  

25 V Auteur in het vijfde leerjaar: Mark Tijsmans komt naar school. 
Dagelijks Bestuur KOBA vzw.       

26/27 Z/Z  

28 M Van 28 februari tot en met 4 maart is het krokusvakantie.  
Dan is de school gesloten. 


